
Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας της  

8ης Athens International Tourism & Culture expo 2021 

 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 61910/2021 - ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021 η   
8η AIT Expo θα διοργανωθεί Covid Free με βάση τα ακόλουθα: 

 
ΕΚΘΕΤΕΣ (Προσωπικό Εκθετών- Συνεργάτες και Promoteurs ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 23-28/11/2021 
 

 Η είσοδος στο Εκθεσιακό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο Κέντρο 
Ζάππειο επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού ή Νόσησης ( Green Pass* ) 
Green Pass θεωρείται , είτε  η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-
2 είτε το  Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό νόσησης COVID-19. 

 Οι μη εμβολιασμένοι εκθέτες - εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά 
σε έλεγχο Rapid test ή PCR. Συγκεκριμένα, για την είσοδό τους στην 8η 
Athens International Tourism & Culture Expo από τις 25 έως και τις 27 
Νοεμβρίου υποβάλλονται σε έλεγχο στις 24 Νοεμβρίου ή εντός 48 ωρών 
πριν την έλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, με ταυτόχρονη υποχρέωση 
επίδειξης της βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος που έχουν 
καταχωρήσει στο Gov.gr. 

 Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και στη διάρκεια της προετοιμασίας δηλ. στις 23 
και 24 Νοεμβρίου. 

Σημαντική σημείωση: 

Όσοι μη εμβολιασμένοι  Εκθέτες, προσωπικό και συνεργάτες τους, 
προσέρχονται στο Εκθεσιακό την περίοδο 23 έως και 27 Νοεμβρίου θα πρέπει 
να έχουν πάντα αρνητικό Rapid test ή PCR σε ισχύ.  

To Rapid test έχει ισχύ 48 ώρες και το PCR 72 ώρες. 

 Όσοι προσέρχονται στο Εκθεσιακό Κέντρο σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της λειτουργίας της Έκθεσης θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα 
πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε σχέση με το ανάλογο 
Πιστοποιητικό που πρέπει να έχουν. 

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής στο εκθεσιακό κέντρο. 

 Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου. 
 Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ 

τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση  (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 Τεύχος Β’). 
 Πρόσθετα μέτρα προστασίας: Τα πρόσθετα μέτρα μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού, σημεία 
αντισηψίας και απολύμανσης, δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις 
μηνυμάτων, ενώ θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 
Σημ. Όλα τα ανωτέρω, ισχύουν και για όλους τους συνεργάτες των 



Εκθετών, κατασκευαστών, μεταφορέων, εταιρειών ταχυμεταφοράς , 
catering, κ.λ.π. 

Πραγματοποίηση  Εκδηλώσεων( γαστρονομικών παρουσιάσεων, 
εταιρικών παρουσιάσεων, happening) 

•Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΑΙΤ Εxpo  δεν επιτρέπονται χορευτικές 
εκδηλώσεις, δεξιώσεις, γεύματα και κοκτέιλ στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Eξαιρείται η τροφοδοσία στο χώρο των εκθεσιακών 
περιπτέρων  για τη σίτιση των εργαζόμενων και  την προσφορά 
συσκευασμένων κερασμάτων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που θα 
πραγματοποιούνται στα περίπτερα. 
•Επίσης, για κάθε είδους εκδήλωση ( τελετή εγκαινίων, παρουσιάσεις, 
workoshops κ.λ.π., δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων συμμετεχόντων.  
Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω εκδηλώσεων 
πρέπει να έχει λάβει γνώση ο οργανωτής , να έχει δώσει γραπτή 
επιβεβαίωση , να αφορά μόνο σε καθήμενους με τήρηση της απόστασης 
του  1,5 μέτρου από κάθισμα σε κάθισμα, βάσει του ισχύοντος 
πρωτόκολλου οργάνωσης εκδηλώσεων. 

 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 25-27/11/2021 

 
 Η είσοδος στο Εκθεσιακό Ζάππειο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με 

την επίδειξη του Green Pass* για κατηγορίες εμβολιασμένων ή 
νοσησάντων. 
(*Green Pass , είτε θεωρείται η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-
Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, εμβολιασμού ή 
ανάρρωσης COVID-19). 

 Για τους επισκέπτες από το εξωτερικό το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή 
Νόσησης πρέπει να προέρχεται από επίσημο φορέα της χώρας τους. 

 Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε Δελτίο 
Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, γιατί  θα πραγματοποιείται 
έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την είσοδό τους σε σχέση με το ανάλογο 
Πιστοποιητικό που θα έχουν. 

 Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον μετά από ηλεκτρονική προεγγραφής 
που θα έχουν πραγματοποιήσει μέσα από το site της Έκθεσης www.aite.gr  

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής στο εκθεσιακό κέντρο. 

 Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης α πρέπει να τηρείται η απόσταση του 
ενάμισι (1,5) μέτρου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝHΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:  
1) όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες, πριν την 
προσέλευση τους στο Εκθεσιακό,  τον εμβολιασμό τους για κορωνοϊό COVID-19 
και επιδεικνύουν πιστοποιητικό και  
2) όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες, πριν την 
προσέλευση τους στο Εκθεσιακό , τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία 
δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν το 
σχετικό Πιστοποιητικό εμβολιασμού. 



 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RAPID TEST & PCR ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΟ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Στη διάρκεια της προετοιμασίας της Έκθεσης (23 και 24/11) και στη διάρκεια της 
λειτουργίας της (25-27/11) στο Ειδικά διαμορφωμένο Ιατρείο που θα υπάρχει 
στον Εκθεσιακό χώρο θα μπορούν να απευθύνονται οι Εκθέτες και οι Επισκέπτες 
που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Rapid test ( με κόστος 8 € ) ή PCR με 
κόστος 40 € . Ο χρόνος αναμονής για το αποτέλεσμα του Rapid test είναι 10’ και 
για το PCR 4 ώρες.   

 

 


